
ם החי רי ח מ ח
בקצף כסף

 על האחראי הודיע ו״ברעם ך*
 כי הנגבי, הקיבוץ של המכבסה ^

 לא בכביסה גילה האחרונים בחודשים
 עטים, גפרורים, סיגריות, מציתים, רק

 50 גם אלא ואסימונים מחטים סיכות,
 פיאסטרים 10 לבנוניים, פיאסטרים

 10 אורוגוואיות, פאזות 10 מצריים,
 ורבע אחד צרפתי פרנק דניים, איירה
אמריקאי. דולר

★ ★ ★
כבש עם זאב וגר

 בחינמון פורסמה תל־אביב ך*
 לקבל ביקשו שבה מודעה מקומי

 כלב או שחור רטריוור כלב במתנה
 חם, בית לכלב והבטיחו חום לברדור

וחתול. ילדים אהבה, הרבה חצר, עם
★ ★ *

המעגל סגירת
 המתנה, נשיא נתכבד לונדון ף*
 נבירה המבקר הרצוג, חיים ₪1

 השלט מעל הלוט בהסרת הבריטית,
 יום־מותו לרגל לונדון, עיריית שקבעה

 מונטיפ־ (״השר״) משה סר של 100ה־
 יהודים ליישוב הנדבנים מראשוני יורי,

 היוקרה, בשכונת־ בבית, בארץ־ישראל,
 שנותיו. רוב את מונטיפיורי חי שבה

 של בוהותם הנשיא התעניין כאשר
 הם כי גילה העכשווים, הבית בעלי

המיפרץ. מנסיכויות ערביים
* ★ ★

להיות צריך סדר
 שיכור, בעל תקף באר־שבע ף*
 עם יחסי״מין לקיים שביקש *1

 משיניה, שתיים שבר האשה, את אשתו,
 את לקיים הצליח לא אפה, את פצע

 עירומה נמלטה היא כאשר רצונו,
 שאסר שופט, לפני הובא נעצר, מהבית,

 ימים חמישה במשך לאשתו לקרב עליו
 משקאות לשתות עליו אסר וגם

 כוסות־ ארבע את להוציא חריפים,
הקרב. ליל־הסדר של החונה

+ * *

תמ״י בראש - ואחד
 ברית־יוצ־ הודיעה תל־אביב ף*

 500 מבין כי בישראל אי־מרוקו
 כיום מכהנים בארץ מרוקו יוצאי אלף
 כרבנים — 20 עיריות; כראשי 23

 כמזכירים — 19 עריהם; של ראשיים
 כראשי — 14 מועצות־פועלים; של

 גדולים עבודה במקומות עובדים ועדי־
כחברי־כנסת. 11 ו־

★ ★ ★

 דיפלומטי לא
ספורטיבי לא וגם

 רק לא התרעמו תל־אביב ף*
 מועד קביעת על אנשי־ציבור

 גם חל שבו ביולי, 23ה־ ליום הבחירות
 לא והם המצרית להפיכה יום־השנה

 הקלפיות ליד עיסוקיהם עקב יוכלו,
 מצריים, שגרירות את ולברך לבוא
 הספורטאים 40 גם התרעמו אלא

 לוס־ לאולימפיאדת לצאת האמורים
 אחרי ימים ארבעה הנפתחת אנג׳לס,

 אירועיה * אבל ביולי, 23ה־
 מן לתאריכים נקבעו הקדם־אולימפיים

ואילך. ביולי 22ה־

★ ★ ★
הקט! ההבדל

 עסקנית הסבירה ירושלים ^
 תנועת שינתה מדוע אמריקאית 4*

 שמה את האמריקאית מזרחי נשות
 התיבות ראשי אנגלי, (בכתיב לעמית

 ישראל למען אמריקאיות של
 נשאלו פעמים מדי יותר והתורה).
 מה התנועה:'בשביל מטעם המתרימות

 בעלות אתן הרי לכסף, זקוקות אתן
המאוחד! המזרחי בנק

38

 ניקרגואה לשגרירת ♦ נתמנתה
 ,37 אפטורגה, נורה בוושינגטון

שהת ניקרגואה. של שר־החוץ סגן
 סייעני במישפטי כתובעת פרסמה

 סומוזה. אנסטסיו של הרודני המישטר
 עלתה הסנדיניסטית שהתנועה אחרי

 ;הפי.. לכן קודם עוד אולם לשילטון.
 כאשר המחתרת, לגיבורת אסטורגה
 את לחדר־מיטותיה להביא הצליחה

 ווגה, פאראז ריינאלדו(״הכלב") הגנרל
 הרצחני, הלאומי המישמר מפקד סגן

 חמישה חסדיה, במקום לו, המתינו ושם
 גרונו את 'שיסעו אשר אנשי־מחתרת

הדמים. גנרל של

 דן של 46ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג
 לפיסגת רגלית בעלייה מרגלית,

 רופא של בנו מרגלית, המצדה.
ואיש הארץ כתב הוא תל־אביבי,

מרגלית עיתונאי
המצדה לפיסגת ברגל

 מיפגשים), חדש. (ערב טלוויזיה
 בהעולם העיתונאית דרכו את שהחל

 הדולארים חשבון בחשיפת ונודע הזה
 שהביאה רבין, לאה של הוושינגטוני

 רבין יצחק של העצמית להשעייתו
 הליכוד עליית ערב הממשלה, מראשות

.1977 לשלטון,באביב
 של 48ה־ יום־הולדתו ♦ נחוג

 וניהול) תעשייה (להנדסת פרופסור
 אוניברסיטת איש לדני, שאול

 ישראל כאלוף יותר הידוע באר־שבע
 יליד לדני, למרחקים. בהליכה

 ניצול הוא יוגוסלביה, בירת בלגראד,
 שנה במשך ,8 בגיל (שנכלא שואה
 וניצול ברגן־בלזן) הריכוז במחנה וחצי
 מינכן באולימפיאדת הספורטאים טבח

 כמחזיק רק לא ידוע לדני ).1972(
 מייל 50 של להליכה העולמי השיא

 כמפרסם גם אלא קילומטר) 80(
 חקר־ בנושאי מדעיים חיבורים

 וניהול־ בקרת־האיכות הביצועים.
הייצור.

 ניצב של 51 ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 מישטרת מפקד תורגמן, אברהם
 סביב הסערה של בעיצומה תל־אביב.
 המרכזי, המדור איש של השעייתו

 היחידה תגובתו חפץ. אסף ניצב־מישנה
 עוד ״אני ליום־הולדתו: תורגמן של

צעיר!"
 של 68ה־ הולדתו יום ♦ נחוג
 ישראל, אגודת ח״כ פרוש, מנחם

 בארץ, שמיני ודור ירושלים יליד
 ובינו ירושלים עיריית ראש סגן לשעבר

 עיריית ראש סגן שהיה מי של
 כבעל דרכו את שהחל ירושלים,
 עתה והמקדיש ובית־מלון בית־דפוס

 של הרווחה לנושאי מזמנו ניכר חלק
 גמ״ח קופות רשת מניהול החרדים,

 197ב־ טיפול ועד (גמילות־חסדים)
נוער. מועדוני
 יום שווייץ, בקלוסטר, ♦ נחוג
 סופר שו, ארווין של 71 ה־ הולדתו

 שלו, ברבי־המכר הידוע אמריקאי
 לסדרות־טלוויזיה מקור המשמשים

ב־ נחוג יום־ההולדת ועשיר). (עני

 העיר, בכיכר מחליקות־קרח מיצעד
 שבה מפתח־העיר, את לשו שהעניקה

 לאותו וששינתה, שנה 31 זה חי הוא
 לשדרות הראשי הרחוב שם את יום,

 יהודי שו, הסופר שו. אירווין
 מילחמת־העולם. של ותותחן־אוויר

 לאחר שלו, הבכורה בספר שהתפרסם
 את העדיף אריות. כפירי המילחמה,

 מכן, לאחר שווייץ ואת לשנה צרפת
 את 50ה־ בשנות נטש כאשר

 על־ידיו נרדף שבה ארצות־הברית,
 פעילותו' בגלל המק־קיתיזם

צעירותו. בימי השמאלנית
 יום־ ,ברזיל ברסיפה, ♦ נחוג
 קאמארה, הלדר של 7 5ה־ הולדתו

 של הצפון־מיזרחי האזור ארכיבישוף
 האוכלוסיה בעלת המדינה ברזיל,

 בעולם(כמאה ביותר הגדולה הקתולית
 השנים 20 משך שלחם מיליון),

 הצבאי במישטר ללא־חת האחרונות
 דום כל בפי הקרוי קאמארה, בארצו.
 בשעות־הפנאי והעוסק הלדר. (אדון)

 ולתיזמורת, לבלט מוסיקה בחיבור שלו
 את לסלק לתפקיד, כניסתו ביום הורה,

 מארמונו המוזהב כס־הארכיבישוף
 גלימת־ את לאחרונה, ולהחליף,
 בצבע בגלימה שלו השחורה הכמרים

 להטיף הגיוני לא ״זה כי בהסבירו בד,
שחורים!" לבוש כשאתה לתיקווה

 בלואס־אנג׳לס, בירייה, ♦ נרצח
 זמר גיי, מרווין ,45ה ביום־הולדתו

 ויכוח בעת אביו, על־ידי כנראה הפופ,
יום־ההולדת. מסיבת עריכת על

 בתאונת־דרכים ,62 בגיל ♦ נהרג
סוסים שני לפתע שעטו עת בגליל,

פרוש דדם
גמ״ח לקופות מבית־דפוס

 דובדבני, ברוך הכביש, למרכז
 מנהל ולשעבר מחנך המפד״ל, מראשי

 שהיה הסוכנות, של מחלקת־העליה
 מילחמת־ תום אחרי מייד החיה, הרוח

ארצה. לוב יהודי בהעלאת העולם,
טר פ  ניתוח־לב בעת ,63 בגיל ♦ נ

 שהיה מי טורה, סאקו אחמד פתוח,
 מאז האחרונות, השנים 26 במשך
 גיניאה נשיא עצמאותה, את קיבלה

 ארבעה (בעלת אפריקה במערב אשר
 סוציאליסט טורה, התושבים). מיליון
 (במשך קשה ביד בארצו שלט קשוח,

 משרי 17 להורג הוצאו שלטונו ימי
 למאסר־עולם נידונו 18ו־ ממשלותיו

 בנאומיו והצטיין נגדו) קשר באשמת
 ובפולחן שעות) שש נמשכו (שלעיתים
 כמורה תוארים לו שהיקנה האישיות,

 של הנצחי והעץ חד־העין הדרך
אפריקה.

 ,92 בגיל בירושלים, ♦ נפטרה
 עליית־ מייסדת פרייאר, רחה

 הבאת רעיון את יזמה אשר הנוער,
 בראשית ארצה הורים ללא צעירים
 ילידת פרייאר לשלטון. הנאצים עליית

 שלה הבכורה מעמד על ויתרה גרמניה,
 הנרייאטה האמריקאית כאשר במיפעל

 והתמסרה, מקומה את תפשה סאלד
 וגידול ומוסיקה לחינוך הבאות, בשנים

 אנשי לימים שהיו ילדיה, שלושת
 דופן: יוצאי בשמות ושזכו ומדע בטחון

שלהבת. עמוד, זרם,

 בה הארץ מגרמניה, בעלה עם שהגיעה יוסף,הבנוו אשת
 חדלה לא האם, ללווית כשבוע לפני חיים, הם

ילדים. אין ולה ליוסף בהר״הזיתים. שנערכה ההלוויה, זמן כל לבכות

הגברת
ה1ה1ה

 מבעלה התאלמנה יפה
ודא צעיר, בגיל דוב,

העשירים. לבנים חייה כל גה

 איכזב שלא היחידי האדם יא ן*
/  כל לי נאמנה היתה היא אותי. 1 ! /

 פשרות בלי היתד, שלה הנאמנות חיי.
 כך השלמות!" סמל הייתי בעיניה, —

 שיף, חיים נרגשות השבוע הצהיר
 בימים רשת־המלונות. ובעל המיליונר

 מות על שיבעה לשבת סיים הוא אלה
).94( שיף יפה אמו,

 שהגיעו אדיו, שני לבדו. ישב הוא
 בשבוע השני ביום שנערכה להלוויה

 עזבו בירושלים. בהר־הזיתים שעבר
הארץ. את למחרת

 עם יוסף. הבכור, האח בא מגרמניה
 חזר הוא ולשם טינה, הגרמניה אשתו,
 מייד שחזר שיף, דויד בא מצרפת מייד.

מתגורר. הוא שבה לפאריס,
 מנערות לאחת בעבר נשוי היה דויד

 אלה עורכת־הדין ישראל, של הזוהר
 פושט־ והוכר בכספים הסתבך הוא שיף.
 אשתו עם מתגורר הוא כיום רגל.

 ילדיו. שני ועם בצרפת סמדר, השניה,
 ברהיטים. במיסחר עוסק הוא
 ישב בשיבעה, אצלו שביקרתי ךי
 קערה נצבה כשלפניו שיף חיים ^

 מדי שהגיעו מיברקים, בעשרות מלאה
משרי־הממשלה. מיברקים ביניהם יום.


